
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA PLATJA DE 

MURO 
 

 
 
Article 1. Concepte 
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de  març,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  de  
les  Hisendes  Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de prestació de serveis 
per proveïment d’aigua a la Platja de Muro, que es regirà per la present 
ordenança. 

 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis: 
� Proveïment d’aigua. 
� Escomeses d’aigua i sanejament. 

 
 
Article 3. Subjectes passius 
1. Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 
General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis 
al qual es refereix l’article anterior. 
2.  Tendran  la  condició  de  substituts  del  contribuent  els  propietaris  dels  
immobles beneficiats,  els  quals  podran  repercutir,  en  el  seu  cas,  les  quotes  
sobre  els  respectius beneficiaris. 

 
 
Article 4. Responsables 
1. Responen solidàriament  de les obligacions tributàries del subjecte passiu  les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 
General Tributària. 
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, 
en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària 

 
 
Article 5. Quota tributària  
1.  La  quantia  de  la  taxa  regulada  en  aquesta  Ordenança  serà  la  fixada  a  les  
tarifes contingudes a l'apartat següent. 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 

 
Quota de consum (*)  
Primer tram i reg (**) 0,565 €/m3 
Segon tram 0,848 €/m3 
Tercer tram 1,272 €/m3 
Quota de servei  
a) Vivendes i locals  
Contador de 15 mm. 4’456€/mes 
Contador de 30 mm. 29’704€/mes 



Contador de 40 mm. 44’557€/mes 
Contador de 60 mm. 74’261€/mes 
b) Establiments hotelers 0,891 

€/mes/plaça 
 
(*) Trams diferenciats per a cada entitat de consum, considerant al nucli de Ses Casetes des 
Capellans com un consumidor únic. 
 
(**) Volums de reg, de maig a novembre, assignats a cada zona urbanística, de forma 
agregada, i detallada per abonat segons cens específic. 
 
Qualsevol titular de contador que acrediti la possessió d’una zona ajardinada se li 
aplicarà el tram corresponent, prèvia sol.licitud de l’ús per a reg. 
 
 

Escomesa individual 15 mm.  509,24 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 2 usuaris 332,97 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 3 usuaris 274,21 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 4 usuaris 244,84 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 5 usuaris 227,21 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 6 usuaris 215,46 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 7 usuaris 207,06 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 8 usuaris 200,77 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 9 usuaris 195,87 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 10 usuaris 191,95 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 11 usuaris 188,75 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 12 usuaris 186,08 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 13 usuaris 183,82 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 14 usuaris 181,88 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 15 usuaris 180,20 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 16 usuaris 178,73 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 17 usuaris 177,44 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 18 usuaris 176,28 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 19 usuaris 175,25 € 
Escomesa múltiple 15 mm. 20 usuaris 174,33 € 
Reenganxament per suspensió temporal 15 mm. 66,12 € 
Escomesa individual 30 mm. 524,79 € 
Reenganxament per suspensió temporal 30 mm. 66,12 € 
Escomesa individual 40 mm. 524,79 € 
Reenganxament per suspensió temporal 40 mm. 66,12 € 
Canvi de titular Sin coste 
 
 
 



Article 7. Gestió del tribut 
 

Havent estat referit al càlcul dels volums de reg adscrits a les zones residencials, a la 
total superfície de sòl del conjunt de parcel.les compreses en cadascuna de les zones 
urbanístiques de planejament, una vegada aprovades les tarifes i abans de procedir a 
l'emissió del primer rebut del servei confeccionat d'acord amb les mateixes, s'ha de 
presentar davant l'Ajuntament, per a la seva aprovació, el cens complet d'unitats de 
consum a les quals és aplicable aquesta tarifa d'aigua per a reg, amb justificació del 
volum assignat per aquest concepte a cada unitat. 
 
Article 8. Exempcions 
Les exempcions seran acordades per la Junta de Govern, previ informe de la 
Comissió de Serveis Socials, i es concediran exclusivament a aquelles persones 
que per la seva situació psicosocial no puguin fer front a les tarifes referides a 
l’article anterior. 

 
Article 9. Meritació  
1. La meritació de la taxa es produeix, per a les noves escomeses, en el moment   
en que s’inicia la prestació del servei. 
2.  Per  a  les  escomeses  ja  existents,  la  meritació  es  produirà  el dia  1  de  cada  
trimestre natural. 

 
 
Article 10. Declaració, liquidació i ingrés 
1.  Els  subjectes  passius  sol·licitaran  la  prestació  del  servei  i,  una  vegada  
autoritzat, formalitzaran el corresponent contracte. 
2. El cobrament  de  les tarifes de  l’article  3, s’efectuarà trimestralment,  
mitjançant  rebut derivat de la matrícula. 
3. L’usuari llogarà  els aparells  comptadors, pagant  la tarifa  3.  Aquesta tarifa  de  
lloguer inclou el manteniment. 

 
 
 
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a 
aplicar-se el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 

 
 
Aprovació 
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va esser 
aprovada per  l’Ajuntament  Ple,  en  sessió  extraordinària  celebrada  el  dia  24 
d’octubre de 2011 i 26 de genr de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


